HIGHER SECONDARY SECOND YEAR
ARABIC
MODEL QUESTION PAPER-1
Time: 2.30 Hrs

Marks: 90

 - PART – Aالجزء االول
( .Iالف) اختر الجواب الصحٌح من النتر:
.1

الكمبٌوتر هً المكٌنة
(أ) الكٌمٌائٌة

.2

(ج) ( ١٩٥٢د)

(ب) ١٩٥٠

١٩٤٤

(ب) استـٌـفـٌـن

(ج) غرهم بل

(د) هوارد اٌكن

ولد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بعد عام الفٌل
(أ) بثالث عشرة

.6

(ب) دلهً

اخترعـته جماعة العلماء تحت رٌاسة البروفٌسور
(أ) مٌكائٌل

.5

(ج) آكسفورد

(د) هروارد.

اخترع الكمبٌوتر فً سنة
(أ) ١٩٤٠

.4

(ب) الفٌضائٌة

(ج) الفٌزٌائٌة

(د) اإللكترونٌة.

اخترع الكمبٌوتر فً جامعة
(أ) مدراس

.3
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(ب) بخمس عشرة

(ج) بست عشرة (د) بأربع عشرة.

اسلم عمر بن الخطاب رضً هللا فً السنة .............من النبوة
(أ) السادسة

(ب) الخامسة

][1

(ج) السابعة

(د) الثامنة.

(ب) اختر الجواب الصحٌح من التفسٌر والحدٌث والنحو:

.7

ان الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنت
(أ) النعٌم

.8

(ب) الكرٌم

(ج) الرحٌم

(ب) البصٌر

(د) الحكٌم.

عن عبد هللا بن عمرو  قال قال رسول هللا ﷺ من صمت
(أ) نجا

.10

(ج) القدٌم

(د) الحدٌث.

خالدٌن فٌها وعد هللا حقا وهو العزٌز
(أ) الخبٌر

.9
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(ج) عدا (د) عفى.

(ب) كفى

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله
(أ) كفر

(ج) منكر

(ب) كافر

(د) مشرك.

ٌ .11سرنً ___النتٌجة حسنة
(أ) أن

(ج) إن

(ب) كأن

(د) لكن.

 .12الحدٌقة جمٌلة ____ البستانً مهمل
(أ) كأن

(ج) لكن

(ب) لٌت

(د) لعل.

 .13اشتد المطر ___ الشارع نظٌف
(أ) إن

(ج) لكن

(ب) أن

(د) كأن.

 .14سمعت ___ الفٌضان عظٌم.
(أ) كأن

(ج) إن

(ب) لكن
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(د) أن.

الجزء الثانً PART – B -
( .IIالف) اجب عن ثالثة من االسئلة اآلتٌة:
.15
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ما هً الكمبٌوتر؟

 .16من هو سفٌر العرب؟
 .17أٌن ولد موالنا آزاد؟
 .18على ما بنً اإلسالم؟
(ب) استخرج االجوبة من العبارات اآلتٌة
.19

3X2=6

كان اسالم عمر فتحا ،وكانت هجرته نصرا ،وكانت أمامته رحمة،

لم ٌستطع المسلمون ان ٌصلوا فً بٌت هللا حتى أسلم عمر،
فلما اسلم عمر قاتل المشركٌن حتى صلى المسلمون فٌه.
 .1كٌف كان اسالم عمر؟
 .2كٌف كان هجرته؟
 .3كٌف كانت امامته؟
 .IIIاكتب الترجمة فقط الثـنٌن من االبٌات اآلتٌة:
.20

اذا اسخطت موالك فما تقلق من ذاك
وان أخفق مسعاك تلظٌت من الهم

.21

تعاصً الناصح البر وتعتاص وتزور
وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم

][3

2X2=4

.22

وقال كل خلٌل كنت آمله
ال الهٌنك انً عنك مشغول .

 .IVاجب عن سبعة أسئلة فقط:
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(الف) ترجم هذه االٌات واالحادٌث اآلتٌة:
.23

نمتعهم قلٌال ثم نضطرهم إلى عذاب غلٌظ.

.24

ولقد آتٌنا لقمان الحكمة ان اشكر هلل

.25

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :من حسن إسالم المرء تركه ماال ٌعنٌه.

.26

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :مفتاح الجنة الصالة و مفتاح الصالة الطهور.

(ب) ترجم العبارات اآلتٌة بالعربٌة:
This is a boy. This is a school .

27.

India is a big Country .

28.

Our human body has so many parts .

29.

Delhi is the capital of India .

30.

Chennai is the capital of Tamil Nadu.

31.

 - PART – Cالجزء الثالث
( .Vالف) اشرح اثنتٌن من العبارات اآلتٌة مع السٌاق والسباق:
.32

فالكمبٌوتر جهاز أتى به عقل اإلنسان فً العصر الحدٌث .

.33

خرج عمر ٌوما ً فلقٌه رجل على الطرٌق فسأله أٌن تعمد ٌا عمر؟

.34

وقف موالنا آزاد حٌاته لخدمة المسلمٌن ولخدمة الوطن .
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) ب( إشرح اثنٌن من األبٌات اآلتٌة:
.35
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أما نادي بك الموت اما اسمعك الصوت
اما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم

.36

تسعى الوشاة جنابٌها وقولهم
انك ٌا ابن ابً سلمى لمقتول

.37

أنبئت ان رسول هللا او عدنً
والعفو عند رسول هللا مأمول

 . VIاجب عن ثالثة من االسئلة اآلتٌة:
.38
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اكتب االٌات التالٌة بالشكل الكامل
 .1واذ قال لقمان البنه وهو ٌعظه ٌبنً ال تشرك باهلل
 .2أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

.39

ثن األسماء اآلتٌة:

باب  -شجرة  -طرٌق  -عصفور
أو
اجمع الكلمات اآلتٌة جمع مذكر سالم:
بائع  -مجتهد  -تاجر  -صٌاد
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.40

اكتب عن سٌدنا حسان بن ثابت  باالختصار
او
اكتب عن سٌدنا عبد هللا بن رواحة  باالختصار

.41

اكتب عن سٌدنا كعب بن مالك  باالختصار
او
اكتب َعنْ االمام محمد بن اسماعٌل البخاري  باالختصار
 - PART – Dالجزء الرابع

( .VIIالف) اكتب الجواب بحٌث ال ٌكون اكثر من عشرٌن سطرا :
.42
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اكتب مقالة عن الكمبٌوتر
أو
اكتب مقالة عن سٌدنا عمر بن الخطاب 

.43

اكتب مقالة عن عٌد االضحى
أو
اكتب مقالة عن شهر رمضان

(ب) اكتب الجواب بحٌث ال ٌكون اكثر من عشرٌن سطرا:
.44

اكتب مقالة عن خطبة محمدﷺ
أو
اكتب مقالة عن جمع األحادٌث
*****************
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